
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PREVENCE KRIMINALITY  

 

DATUM: 15.12.2020 

MÍSTO KONÁNÍ: microsoft teams 

 

PROGRAM 

1. Manažerka přivítala všechny přítomné. Poděkovala za pomoc při aktualizaci katalogu 
sociálních služeb. Webové stránky komunitního plánování byly taktéž aktualizovány 
(https://kpostrava.cz/) . Postupně se budou na stránky dodávat všechny informace. 
Předává informace o kororozcestníku 
(https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/koronavirus). Aktuální informace 
k informacím o opatřeních v souvislosti s COVID 19 lze najít také na https://covid.gov.cz/. 
 

2. Vyúčtování dotací – informace z manažerského týmu 
Informace vedoucí ekonomického oddělení OSVZ Ing. Marcely Adámkové k dotačnímu 
řízení na rok 2021 a vyúčtování dotací za rok 2020  
 Jak bude SMO přistupovat k tomu, že NNO nejsou schopny naplnit specifické podmínky 
smlouvy, např. počet realizovaných akcí, počet úvazků pracovníků, počet klientů apod.? 
Nedodržení smluvního ujednání vztahujícího se k těmto kritériím nebude považováno za 
porušení rozpočtové kázně a nebude sankcionováno s přihlédnutím k tomu, že projekty 
mohly být realizovány pouze částečně nebo dokonce nemohly být realizovány vůbec.  
 Mohou být dotační prostředky použity na jiný, než smluvně stanovený účel?  
Ne, dotační prostředky nemohou být použity k jinému účelu. Do vyúčtování mohou být 
zahrnuty pouze náklady, které souvisí s realizací projektu a stanoveným účelem. Náklady 
na pořizování zásob, vybavení atd., nesouvisející s realizací projektu, jsou neuznatelné. 
Pokud dotaz směruje k uznatelnosti osobních nákladů zaměstnanců, kteří byli z důvodu 
omezení činnosti na překážkách ze strany zaměstnavatele nebo pracovali v režimu home 
office, tak osobní náklady jsou uznatelným nákladem.  
 Mohou být nerealizované akce přesunuty do dalšího roku společně i s nevyčerpanými 
finančními prostředky? Nemohou.  
 Je možné posunutí termínu pro odevzdání vyúčtování za kalendářní rok 2020?  
Termín je pevně stanoven a jeho posunutí není možné, tj. do 31. 1. 2020 pro většinu 
podpořených organizací. Stejný termín zůstává i pro vrácení nevyčerpaných finančních 
prostředků.  
 Má současná situace vliv na výši dotace na následující období?  



 

 

Vrácení finančních prostředků či nenaplnění projektu v plném rozsahu nemá žádný vliv na 
výši dotace. 
 

3. Dotační řízení – informace z manažerského týmu 
V následujícím kalendářním roce je očekáván propad v rozpočtu města o 600 mil. Kč. Ve 
všech dotačních oblastech města dochází ke krácení o 20 %, vyjma sociální oblasti, která je 
vedením města vnímána za velmi důležitou, ale není možno ji vyjmout z krácení zcela - 
zde je krácení ve výši 10 % z původně plánovaného návrhu. V dotačních oblastech se 
jedná o krácení ve výši 16 600 000 korun pro příští kalendářní rok. Vedení města 
postupuje dle schválené metodiky. Aby nemuselo dojít k omezení některých sociálních 
služeb, bude pro rok 2021 zcela zrušen dotační titul Loterie a bude pozastaven rozvoj 
plánovaných aktivit dle 5.KP. V prosinci bude na jednání ZMO hlasováno o rozpočtu na 
rok 2021. Vedoucí odboru SVZ připouští další možné revidování rozpočtu OSVZ a hledání 
dalších úspor. 
 

4. Informace k projektu OPTIMKO 
Manažerka žádá všechny členy pracovní skupiny o větší součinnost při zapojování se do 
výzkumných šetření. Z 25 členů vyplnilo dotazník pouze 15. Skupina jako taková vykázala 
velmi dobrý výsledek. Nejnižší skór je v oblasti motivovanost, angažovanost a 
smysluplnost. Na dalším setkání se bude skupina věnovat možnostem, jak zvýšit skór 
v těchto oblastech. Podrobnější výsledky jsou v přiložené prezentaci. 
 

5. INEP 
Karlova univerzita nabízí možnost online vzdělávání v oblasti rizikového chování. Vzdělání 
je poskytováno zdarma. Po absolvování obdrží účastník osvědčení. Odkaz na vzdělávání 
zde: https://mooc.cuni.cz/login/index.php  
 

6. Vzdělávání  
Během podzimu proběhlo několik vzdělávacích akcí Inspiromat k primární prevenci, který 
byl zaměřen na práci v online prostředí. Dva vzdělávací semináře od PhDr. Nory 
Gavendové (sebepoškozování a agresivita) a Rizika internetu od Nebuď oběť. Všechny 
vzdělávací akce byly účastníky velmi dobře hodnoceny. Manažerka prosí všechny 
zúčastněné (následně i ostatní prostřednictví mailu), aby zaslali své vzdělávací potřeby pro 
příští rok do 22.12.2020. 
 

7. Aktuality z organizací  

Pomocná ruka - funguje standardně. Zaměřili se na prevenci proti šíření koronaviru, vytvořili 
k tomuto tématu komiksy, projekt končí k 31.12.2020, rádi by pokračovali v roce 2021, vše 
bude záležet na výsledcích dotačního řízení.  

BKB a IC- zástupci organizací informují o novém sídle a to na Jurečkova 20, fungují 
standardně, neomezili provoz. BKB poradna zrušili pevnou linku a nahradili mobilem 
732577520, pro ZZO mobil zůstává. Informace jsou třeba upravit v katalogu a letáku pro 
oběti. 

 



 

 

Městská policie - mají zájem o aktualizované letáky pro oběti. Aktuálně nemohou montovat 
kukátka a senior linky, tak využívají alespoň telefonické komunikace se seniory, kterou senioři 
velmi oceňují. Primární prevenci ve školách kvůli COVID 19 taktéž nelze naplňovat. Mají 
nedostatek zájemců o práci asistenta prevence kriminality. MPO se snaží oslovovat různé 
organizace a dělají nábor. MPO prosí o tip na možné zájemce. Zástupce MPO taktéž předává 
poznat o dětech, které jezdí na náraznících autobusů v okolí Červeného kříže. Podnět předán 
strážníkům v dané lokalitě.  
 
SPOD – standardní režim, chválí si činnost Týmu pro oběti. V souvislosti s vládními opatřeními 
řešili problémy s online výukou a shlukování se mládeže v nákupních centrech. 
 
Multidisciplinární týmy a sociální začleňování - MDT se neschází, problémy jsou obdobné jako 
jindy. Na Bedřšice řeší problém s osidlování vybydlených domů rizikovými osobami. K Bedřišce je 
vytvořena analýza k obnově a k návrhu sociálního složení lokality. Některé SVL jsou vystěhované, 
např. Rigrova, zůstává problém ubytovat rodiny s dětmi a zhoršuje se to. OJIH nová 
bezdoplatková zóna Areal. Nedá se zjistit, kde bezdoplatkové zóny jsou. V případě potřeby je 
možnost zaslat dotaz na koordinátorku sociálního začleňování. Koordinátorka bude aktualizovat 
seznam vyloučených lokalit a psát Zprávu o romské menšině, bude tak prosit o spolupráci při 
zpracování. Očekává se, co přinese rok 2021 Brexit, zatím není příliš informací. Romodrom se na 
tuto situaci chystá reagovat. 

Renarkon CPP – aktuálně probíhají pouze besedy ve školách, které jsou otevřené. Lektoři se 
v době uzavření škol vzdělávali. Připravují také online vstupy do škol, velký zájem není. Čeká se, 
jak školy zareagují, když se opatření rozvolní.  

Manažerka v souvislosti s primární prevencí informuje skupinu o probíhajícím výzkumu výskytu 
rizikového chování, škály impulzivity, hraní digitálních her a sociální sítě, na kterém se spolupodílí. 
Zadavatelem výzkumu je krajský úřad. Jakmile budou výsledky, bude manažerku skupinu 
informovat. 

Don Bosko – mají otevřené kroužky do 10 účastníků, nabízí doučování, ale děti si spíš chodí 
pohrát, řeší Soivu s ohledem na vládní opatření. Dětem nabízí doprovod tramvají do střediska. 

Vaše dohoda - fyzicky pracují beze změny, přednášky pro veřejnost - jsou omezené. Spustili 
youtube kanál, kde sdílí videa pro oběti https://www.youtube.com/channel/UC7OU55zBi168G-
79sfUieLg  

Oblast sociální ochrany - řeší více telefonicky, město bude realizovat zimní programu pro osoby 
bez přístřeší, posílení kapacity zimní noclehárny na ulici Dr. Malého Charita Ostrava a AS. 
Noclehárna bude otevřena pokud bude pod bodem mrazu a nebudou již volné ubytovací 
kapacity v jiných zařízeních. MPSV připravuje novelizaci Zákona o SS 108/2006. Půjde do 
připomínkového řízení nový návrh.  Novelizace je poměrně obsáhlá. Navrhuje se úprava v oblasti 
poskytovaní sociálních služeb, v oblasti příspěvku na péči, v oblasti registrace sociálních služeb, 
v oblasti předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka a jeho dalšího vzdělávání atd.  

  

 



 

 

CSS - pracují individuálně případně s rodiči. Rádi by v projektu pokračovali, podali žádost do 
dotačního řízení a čekají na výsledky. 
 
Tým pro oběti - se setkal v září, řešila se podoba jak fungovat, aby to mělo smysl, v prosinci online 
setkání, mnoho témat je rozpracováno, tým má potenciál a bylo by dobré ho využít, vize setkávat 
se na tematicky zaměřených setkáních, hledají se cesty. Koordinátor týmu děkuje za otevřenost 
členů, reálný výstup se teprve uvidí, snad spolupráce bude vstřícná a otevřená. Koordinátor týmu 
vyzývá členy pracovní skupiny, aby jej kdykoliv kontaktovali, kdyby je zajímalo cokoliv k tématu 
oběti. Velké téma v týmu je DÍTĚ jako zvláště zranitelná oběť. Velmi obšírné téma a každý se na 
něj dívá z jiného úhlu. Hledají, jak téma podchytit například i na jiné platformě. Další témata: 
senioři, osoby s handicapem...Vše je rozpracováno. 
 
Manažer programu prevence kriminality-  informuje o nadcházející schůzky pracovní skupiny 
PKNMÚ. Informuje také o plakátech, které vytvořil nadační fond Paragraf do škol. Informuje 
skupinu o aplikaci Čára a aktivitám směrem k nočnímu životu. Na příštím setkání požádáme 
protidrogového koordinátora města o bližší informace.  Pracuje se také na lepší medializace 
prevence kriminality web Bezpečnější Ostravy, facebook prevence kriminality, letáky v tramvajích 
apod.  

Manažerka na závěr poděkovala za celoroční spolupráci. Další setkání proběhne až po 
manažerském týmu. Manažerka bude včas skupinu informovat.  

Zápis zpracovala 

Mgr. Kateřina Ciklová 
manažerka pracovní skupiny 

28.12.2020 v Ostravě 


